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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej LEŚNY, Krajowy numer identyfikacyjny 96150900000, ul.   , 83041  

Mierzeszyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 6828114, e-mail

dps.zaskoczyn@neostrada.pl, faks 0-58 6828114.

Adres strony internetowej (url): https://www.dps.powiat-gdanski.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z

postępowania można uzyskać pod adresem (URL)/ NIE /https://www.dps.powiat-gdanski.pl

/aktualnosci/dzial/17 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia / NIE / https://www.dps.powiat-gdanski.pl/aktualnosci/dzial/17

W ogłoszeniu powinno być: 1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z

postępowania można uzyskać pod adresem (URL)/ TAK /http://www.dpszaskoczyn.naszbip.pl

/zamowienia-publiczne 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia / TAK / http://www.dpszaskoczyn.naszbip.pl/zamowienia-

publiczne
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,

charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 7. Stosownie do treści art. 144 ust.1

ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień

niniejszej umowy: 1) zmiany spowodowane możliwością wprowadzenia lepszych rozwiązań

technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem,

że nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie

wpłynie na zwiększenie wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego oraz nie

wydłuży czasu realizacji zadania; 2) zmiany określające sposób wykonania Robót – w

przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu Umowy i nie będzie

to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz nie spowoduje

wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy; 3) zmiany dotyczące terminu wykonania Umowy – w

przypadku: a) w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu

wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy b) wystąpienia

okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych

rozmiarach c) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej ; d) wystąpienia w trakcie realizacji robót

niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych (sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych),

wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ; e)

wystąpienia w trakcie realizacji przerw w dostawie energii elektrycznej i innych awarii

niezależnych od Wykonawcy wskutek czego nie będzie w stanie kontynuować prac

związanych z przedmiotem zamówienia; 4) zmiany spowodowane brakiem możliwości

wykonania robót zgodnie z Dokumentacją projektową, spowodowanej warunkami

technicznymi istniejącymi na placu budowy w trakcie robót budowlanych, między innymi

napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla których zachodzi potrzeba ich przebudowy

lub naprawy oraz wystąpienia innych okoliczności technicznych spowodowanych wiekiem

budynku z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wysokości umówionego
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wynagrodzenia ryczałtowego; 5) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa, które

weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian tych postanowień;

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Stosownie do treści

art. 144 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonywania istotnych zmian

postanowień niniejszej umowy: 1) zmiany spowodowane możliwością wprowadzenia

lepszych rozwiązań technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do

zaprojektowanych pod warunkiem, że nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego

z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wysokości umówionego

wynagrodzenia ryczałtowego oraz nie wydłuży czasu realizacji zadania; 2) zmiany

określające sposób wykonania Robót – w przypadku, w którym służyć to będzie

podniesieniu standardu przedmiotu Umowy i nie będzie to wykraczało poza określenie

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia

Wykonawcy; 3) zmiany dotyczące terminu wykonania Umowy – w przypadku: a) w którym

nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu umowy z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np.

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można

było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach c) okoliczności

związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej ; d) wystąpienia w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowanych sieci

wewnętrznych (sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych), wskutek czego wystąpi

konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ; e) wystąpienia w trakcie

realizacji przerw w dostawie energii elektrycznej i innych awarii niezależnych od

Wykonawcy wskutek czego nie będzie w stanie kontynuować prac związanych z

przedmiotem zamówienia; 4) zmiany spowodowane brakiem możliwości wykonania robót

zgodnie z Dokumentacją projektową, spowodowanej warunkami technicznymi istniejącymi

na placu budowy w trakcie robót budowlanych, między innymi napotkaniu

niezinwentaryzowanych instalacji, dla których zachodzi potrzeba ich przebudowy lub

naprawy oraz wystąpienia innych okoliczności technicznych spowodowanych wiekiem

budynku z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wysokości umówionego

wynagrodzenia ryczałtowego; 5) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa, które
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weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian tych postanowień;

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8d917666-7fa6-4b61-90bf-4ebc...

4 z 4 2017-09-06, 10:35


